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    Aspecte negative, precum o rată de aproximativ 40% a analfabetismului funcțional, care ne 

plasează la coada Europei, faptul ca la noi în țară, se înregistrează cea mai scăzută piață 

editorială de pe continent, a impus ca fiind salutară și necesară lansarea programului România 

citește, în cadrul căruia, anul 2019 a fost declarat ca fiind Anul cărții în România, hotărâre 

consființită de legislativ, prin Legea nr. 357/2018. 

     Inițiativa își dorește ca în cadrul acestui program, să fie stimulat interesul elevilor pentru 

lectură, prin organizarea a diferite evenimente culturale, precum întâlniri cu scriitori, dar și a 

unor sesiuni de lectură, în cadrul cărora, personalități invitate, părinți, membri ai comunității, 

cadre didactice să citească copiilor. 

     Instituția noastră a îmbrățișat cu entuziasm această idee generoasă a combaterii 

analfabetismului funcțional și de stimulare  a lecturii, și a organizat două evenimente tematice, 

în semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019. 

     Astfel, Casa Corpului Didactic Prahova a organizat și găzduit în data de 10 mai 2019, 

conferința cu tema Tipuri de discurs în critica literară, susținută de scriitorul și criticul literar, 

Dan Gulea, profesor la Colegiul Național Mihai Viteazul, municipiul Ploiești. Activitatea, la 

care au participat inspectori 

școlari, bibliotecari și cadre 

didactice, a fost urmată de o 

lansare de carte a celor mai 

noi apariții editoriale ale 

scriitorului.   

      În cadrul evenimentului, 

au luat cuvântul, de asemenea, 

d-na director a CCD Prahova, 

prof. Mariana Cazacu, 



inspector școlar general, prof. Nicolae Angelescu, inspector școlar, d-na Marian-Ionescu 

Cristina și d-nul profesor de istorie, Dorin Stănescu. 

 

     La cea de a doua activitate, cu tema Ora de lectură, organizată în urma colaborării Casei 

Corpului Didactic Prahova cu Școala Gimnazială George Emil Palade, municipiul Ploiești, care 

a fost și gazda evenimentului, au participat 

elevi ai claselor I C și IV A, d-na director a 

unității de învățământ, Burlan Aurelia, prof. 

înv. primar, d-na Dana Condescu, d-na 

bibliotecara a școlii, Clementina Năstase, și 

Niculescu Mihaela-Oana, bibliotecară a CCD 

Prahova. A fost citită elevilor, Povestea cărții 

de povești,  scrisă de Emilia Căldăraru, s-au 

citit ghicitori și copiii au găsit răspunsul 

corect la acestea, s-au purtat discuții privind 

practicile de lectură ale acestora, dar și 

referitoare la normele de conduită care 



trebuie respectate într-o bibliotecă. La finalul activității, au fost acordate diplome de Micul 

cititor, fiecărui elev participant.  

     Acțiuni dedicate 

Anului 2019-Anul Cărții 

în România, vor continua 

la Casa Corpului Didactic 

Prahova, cu siguranță, și 

pe parcursul semestrului I 

al anului școlar 2019-

2020, deoarece lectură, ca 

element determinant al 

procesului formativ al 

copiilor, trebuie privită cu 

toată seriozitatea, iar rolul 

acesteia trebuie conștientizată de toți actorii educaționali.  

 

 


